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 Social  اجتماعی

  
  قاسم باز

    ٢٠١۶ می ١٧
  
  

  ،"محمد داوود خان" شخصی از شھيد ۀچند خاطر
  !يس جمھور افغانستان ئاولين ر

١  
  

 تاريخ افغانستان جاويدان خواھند ماند، ۀشان در حافظبت مث خاطرات هعيم ملی و نامور افغانستان که برای ھميشزدو 

 عزت و ،خاطر وقاره  بازآنھا که يکی اند،" محمد داوود خان"ری شھيد گ و دي"امان هللا خان"يکی اعليحضرت غازی 

بادی کشورش ازتمام آخاطر سربلندی وطنداران و ه  ب ریگشت و ديگذسرفرازی کشور ومردمان شان از پدر 

 با يمعزشت، روح اين ھر دو گذ در راه وطن و از تمام ھست و نيست خود ش فاميل خود و قربانی نمودن فاميلارتباطات

  ! جاويدان باده وطندوست شاد و نام شان برای ھميش و مدبر،وقارملی

  

  .اولۀ خاطر

يت فراه بود برای ن وقت والی والآکه در ) لگځلمی من( بود، يکی از دوستان پدرم محترم خوازک ١٣۵۴تابستان سال 

 وحشی را ما یھوآن آ، بودورده آفه حاز فراه  به  قسم ت، رفته بود گ شاخدار که در دشتھای بکوا زنده یھوآپدرم يک 

فت که بچيم اين گ پدرم برايم ،کرديم ، يکی از روزھا نزديک شام بود اه داری میگ  ن٣در حويلی منزل خود  در کارته 

 ۀفتگ چمن حويلی را بخورد، من ھم نظر به ۀردد و کمکی سبزگھو در چمن بآذار که گ و بھو را در حويلی خانه رھاآ

اق ت کالن اۀکه خود را در شيش طرف تراس خانه دويد وقتیه ھو بآھو، آمجرد رھا کردن ه  ب.را  رھا نمودم نآپدرم 

 ،الون را به شاخھای خود زدهسنشيمن اق ت اۀ شيش، حمله ور شده باشدیرگ ديیھوآکه باالی   يکدم به مثلی،الون  ديدس

اق ت اۀ کالن را ھم مثل شيشۀن شيشآاق نانخوری بود دويد ت تراس که ای کالن را توته توته کرد، بعد طرف باالۀشيش

ھو را  در خانه آفت که فردا اين گالون به شاخھای خود نيز شکستاند، در اين وقت مادرم بااليم قھر شد و به پدرم س

  .بينمن

 ن مرحوم میآ به ديدن "داوودخان" شھيد ۀخانه  دو ساعت بیا که روز جمعه بود و پدرم ھر روز جمعه برای يک فرد

و من و برادرم فردا ساعت ده   ببريد ،"داوودخان" پسر "ويس" ۀھو را به خانآفت،  فردا ساعت يازده بجه گرفت برايم 

 ۀ ويس که پھلوی سفارت فرانسه نزديک خانۀخانه ندخته ب خود اۀون سه سيتگھو را در موتر فولکسواآ صبح ۀنيم بج
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نطرف کسی جواب نداد آورديم از آصدا دره  را ب"ويس" ۀ دروازگ بود برديم ، من و برادرم چند بارکه زن"داوودخان"

يرون  شھيد رسيديم من از عساکر محافظ که در بآن که به منزل   رفتيم ، وقتی"داوودخان" مرحوم ۀخانه مجبور شديم ب

 دروازه را ندشناخت نھا ما را میآ که بلی خانصاحب ھمين جا است، چون ندفتگنھا آ . پدرم شدمی بود جوياهدرواز

صاحب " سرياور و "عبدالمجيد باز" اثنا برادرم ھمين در . داخل منزل مرحوم داوددخان شديم تاوی ما باز نمودربر

 شفون بااليلي پالستيکی که يک پايه تگرد سفيد رن به يک ميز خستيکی پالگارد در چوکيھای سفيد رنگندان  قوم"جان

مديد آجا نخاطر چی ايه ال کرد که بؤ شان دور ميز در چوکيھای پالستيکی نشسته بودند، برادرم از من سنفربود ھردو

زديم کسی  گ ويس رفتيم ھر چی زنۀفتم که پدرم برايم اينطور ھدايت داده بود، ما خانگمن تمام جريان را برايش 

  .دھد که ما چی کنيم مديم تا بابا جانم چی ھدايت میآ مجبور شديم اينجا ،دروازه را باز نکرد

شان سر ميز چای ھيس صاحب دولت است، ھمچنان پدرم نيز ھمرائفت که ويس با خانم و اوالدھای شان نزد رگبرادرم 

 ھم "کريم جان"ردم در اين وقت من و برادر خ. يدئوگمد برايش بآصبحانه نشسته صبر کنيد ھر وقت که پدرجان بيرون 

رفته گ رخصت "داوود خان" بيست دقيقه پدرم از نزد ًا تقريب از سفيد پالستيکی نشيستيم بعدینجا باالی چوکيھاآدر 

م  ھ"ويس"فت که گپدرم برايم . فتم بلیگ ؟ورديدآھو را آمديد، آفت خوب شد که اينجا گکه ما را ديد  مد، وقتیآبيرون 

وردم، در اين روز آھو را آن کرده اينجا بياوريد، من ئيھو را از موتر پاآفت که برو گ پدرجانم برايم .جا استھمين

ن وقت لباسھای نو بيتلی  که در کابل بسيار مود بود پوشيده بودم، موھای سرم بسيار زياد دراز بود، آتصادفی چون در 

  .ورده بودم پوشيده بودمآالبی، و کرتی سياه که نو از خياط گپيراھن سرخ ، ئیبوتھای کوری بلند ډبل ، پطلون فيروزه 

ھو عقب وی روان شيديم از راه آرفته شما  تعقيبم کنيد، پدر پيش من و برادرم و گھو را از ريسمان آفت که گپدرم برايم 

ودن چای صبحانه  بود، يک تراس کالن که يک ميز برای صرف نمگاقھا طرف ارتنطرف خانه که روی اآحويلی 

با نواسه ھای شان، و " ويس " پسر شان و خانم"ويس" با خانم محترم شان ، "داوود خان"ماده شده بود، شخص  شھيد آ

ھو از جای خود برخاست نزديک ما آ به مجرد ديدن ما و "داوودخان" دختر شان نشسته بودند، مرحوم شھيد "زرلشت"

ورديم چون آ "ويس" رایھو را بآفت که اين گپدرم برايش . د ما تشکری کرديمنموتعارف  چای .را بوسيد مد و روی ماآ

رفت در بين چمن گدست خود ه ھو را بآ بسيار خوش شد ريسمان "داوودخان"ورديم، آ ه اينجا ما ب،وی در خانه نبود

ادرم که نزديک طرف بره دست ھای خود بسته کرد، بعد از بسته کردن،  روی خود را با حويلی خود به يک درخت ب

. کنم فت بلی صاحب فوتبال میگبرادرم برايش ) کنی بچيم سپورت می. (، از برادرم پرسيدستاده بود کرديوی ا

، )خواھی شوی چی می(ال کرد که ؤفت شاباس، ھمچنان وی بار دوم از برادرم سگ خوش شد به برادرم "داوودخان"

  .را دوبار تکرار کرد فرين بچيم،آفت واه واه گ به برادرم "خانداوود"خواھم داکتر طب شوم،  فت میگبرادرم برايش 

ش ان تار موی ريشگن وقت ريش خود را تراش نکرده بود يآن دم يا آ برادرم که ھميشه پنج وقت نماز می خواند و تا 

 به طرف روی برادرم برد يک دو تار موی ريش برادرم را کند وه  دست خود را ب"داوودخان"دراز بود، مرحوم 

  ). نه زياد امیبچيم نی زياد مال باش. (فتگبرادرم  

در ) خواھی شوی؟ بچيم چی می(ال کرد که ؤ س"داوودخان"بعد از اين نوبت من رسيد، از من قاسم باز، مرحوم مغفور 

 فت کهگفتن من پدرم برايش گخواھم انجينر شوم پيش از  رزو دارم و میآويم که من گخواستم ب  من میین لحظه کآ

 پرتاب "داوودخان" پدرم فقط يک بم اتوم بود که کسی باالی سر ۀاين جمل. خواھد صاحب منصب پوليس شود قاسم می

 داد که بنقدر تاآوش من را گبه دست راست خود  رفته بود،گغصه فرا و  سراپا قھر "داوودخان"کند، در اين اثنا که 

از اين لباس (. فتگرفت برايم چنين گطرف من ه  را بی ، دست خودبوش تاگنزديک بود چيغ بزنم ، وی بعد از 

در اين وقت ) .شوم زار شوی، پوليس میآشود که بايد مردم  پوشيدن، از اين مود و فيشن و مود بازی تان معلوم می
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 افظی نمود، وقتیح ما خدا هبعد از اين ھمرا. فت که وی بايد چيزی مسلکی بخواندگشتاند به پدرم گروی خود را از من 

فت که گفتيد که من به مسلک پوليس عالقه دارم، پدرم گفتم که شما چرا برايش گکه بيرون حويلی شدم من به پدرجانم 

  . گروحت شاد ای داوود بزر. ھر صورته ب. خورد مه سر شان خوش نمیدانستم که اين کل من چی می

  

  .خاطره دوم

 ٢۶ که پدرشان چند سال قبل از تحول "شاه زمان الکوزی"نام ه پدرم، ب بود ، يکی از روزھا پسر دوست ١٣۵۵سال 

در زمان ده . علی کدام جای بودا حاکم "ھاشم خان"ن دوست پدرم در زمان صدارت مرحوم آسرطان فوت نموده بود و 

کالن حاکم ير پدرم  بودند، يک پسر گوار ھميشه احوال گن بزرآ  پسران "محمد داوودخان"سال دوران خانه نشينی 

 در وزارت پالن "شاه زمان الکوزی"نام ه  داکتر طب و پسر دوم شان ب"شاه ولی الکوزی"علی، که اسم شان داکتر ا

 مثل سابق به ديدن پدرم که دوست   سرطان ھر دو برادر٢۶يکی از روزھا ، بعد از تحول .  رسمی دولتی داشتۀوظيف

 الکوزی پرسيد بود که "شاه زمان" پدرم بودند پدرم از نزد ه به ھمرامدند يک دوساعتی کهآمنزل ما ه  ب،پدرشان بود

موريت أفت که کاکاجان من در وزارت پالن مگ برای پدرم "شاه زمان الکوزی"قای آکنی،  عزيزم در کجا کار می

 ه کار نمی تان بسيار جذاب است چرا در وزارت خارجۀوار قد و ق، چھره،فت که بچيم نام خداگدارم، پدرجانم برايش 

شاه زمان "کند، به مجرد اين سخن  نجا مقرر میآفت که، کاکاجان مرا کی در گ به پدرم "شاه زمان الکوزی"قای آکنی، 

 پدرت را دوست "داوودخان" صدراعظم بود، "ھاشم خان" پدر تان دوست ، عزيزم فت که گ پدرم برايش "الکوزی

 معين سياسی وزارت خارجه "سيد وحيد عبدهللا" من به .اورت بيھ عرض نوشته و فردا ھمراۀداشت، برو يک ورق

 ه به ھمرا"شاه زمان الکوزی"قای آھمان بود که روز فردا . دھم که شما را در وزارت خارجه مقرر نمايد ورقه را می

ارجه رفته به وزارت خگ خود ا را ب"شاه زمان الکوزی"قای آ  ومد، پدرم منآ ما ۀورق درخواستی تقرری شان به خان

مد و دستھای پدرم را بوسيد و به آ شديم ديدم که يک خانم نزد پدرم "سيد وحيدعبدهللا"اق انتظار تکه داخل ا برد، وقتی

 پدرم به بسيار محبت و هعجله داخل دفتر کار معين سياسی شد در اين لحظه ديدم که يک نفر به قد ميانه بيرون شد ھمرا

 معين سياسی است، در "سيد وحيد عبدهللا"اق نشستم فھميدم که اين شخص تداخل اکه در  احترام جور پرسانی کرد وقتی

 را به معين سياسی معرفی کرد و "شاه زمان الکوزی"قای آورد در ضمن چای خوردن پدرم آاين وقت پيش خدمت چای 

فت که گ به پدرم "وحيد عبدهللا" وزير خارجه بود "داوودخان"نوقت مرحوم آ شان را به وی داد، چون در عرض ۀورق

نمايم،  يس صاحب دولت تقديم میئ رۀ عرض شان غرض مالحظۀروز پشنھاد تقرری وی را ضميمه ورقاممن ھمين 

که  خاطریه  به وزارت خارجه مناسب است بًا از پدرم تشکری کرد که خانصاحب اين شخص واقع"وحيد عبدهللا"

کنيد پدرجانم  کجا کار میه  از من پرسان کرد که شما ب"وحيد عبدهللا" و تحصيل عالی دارد، در ضمن صحبت هقوار

 تاريک سياه و روی چيچکی ۀفت که وی تا حال بيکار است ما در حال صحبت بوديم که يک شخص با چھرگبرايش 

 مد دستھای پدرم را به قسم احترام بوسيد و پدرم پرسانآکه وی پدرم را ديد نزد پدرم  داخل دفتر معين سياسی شد وقتی

ن وقت مدير سياسی وزارت خارجه و تخلص آن شخص که در آ به "سيد وحيد عبدهللا"را کرد، در اين اثنا  برادران شان

 منام قاسم ولد بازمحمدخان بنويس ھمين حاال برايه فت، بر بيرون يک در خواستی تقرر بگ بود، "يریگجھان"شان 

در کاغذ رسمی وزارت که  در خواستی تقرر من را ۀ ورقيریگقای جھانآما از صحبت خالص نشده بوديم که . بياور

محترم معين صاحب از من تقاضا کرد که اين کاغذ را .   خارجه تيپ نموده بود به معين صاحب سياسی تقديم کرد

 ۀ در خواستی تقرری ما را در دوسي  ھر دو ورق"سيد وحيد عبدهللا" نمودم و ءن ورقه را امضاآ کنيد، من ھم ءامضا

يرم، ھمچنان گ يس صاحب دولت بروم امر تقرر اينھا را از نزدشان میئکه نزد ر فت ھر وقتیگماند، وی به پدرم خود 
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شود   میئیفت که سر از فردا  قاسم جان اينجا به دفتر ما بيايد تا در اين چند روز که کارھای تقرر وی نھاگوی به پدرم 

  .شنا شودآ کارھا م در دفتر سکرتريت باشد تا کمکی با مردم وھھمرا

 معين سياسی در دھليز دفتر شان خدا حافظی هرفت پدرم ھمراگ تمام اين مالقات ما يک ساعت کم و بيش دربر ًاتقريب

کنی خوش داری که در وزارت خارجه کار کنی؟ من  فت که بچيم چی فکر میگمدم پدرم برايم آکه به خانه  کرد، وقتی

فت که بچيم در اين وزارت ھميشه گانيد، چون پدرم يک شخص قومی بود برايم د فتم ھر چی که شما الزم میگبرايش 

مردم ه باشی، شناختت ب باشد، از مردم عوام دور می  خارجی ھا میهارت به ھمراگ زده باشی کار و روزئیبايد نيکتا

شود، من ھم سر از  ی میکه فردا برو ببينم که چ. فت گباز برايم . شود من طرفدار اين جا نيستم ملکی عوام کمتر می

 دو یرفتم بعد از يک نجا میآکه  ی به دفتر معين صاحب دو بار رفتم ھر وقتیئ نيکتاهی به ھمراگفردا دريشی اوطو کرد

نجا بود که ساعت آروز پنجم من در  ھر صورته مورين برايم ناشنا بودند، بأخاطريکه تمام مه شدم ب ساعت بيرون می

د امن افته که چشمش ب مد به مجردیآ به وزارت خارجه گ معين سياسی از ار"وحيد عبدهللاسيد " بعد از ظھرسه بجه 

ر گفون کن اليفت که به خانصاحب تگروم، وی نيز برايم   شما میۀ خانه نرويد من ھم خانفت که امروز وقتگمن ه ب

 زدم گخانه زنه  بًخود شد من فوراوقتيکه وی داخل دفتر کار . رويم  شما میۀخانه خانه باشد شام من و خودت يکجا ب

فت که خوب من نان را از رستورانت گکرد پيغام معين صاحب سياسی را رساندم وی  به يک برادرم که کار تجارت می

 از دفتر بيرون شد بکس کارش در دستش بود در موتر "سيد وحيد عبدهللا"خواھم، ساعت شش شام بود که  خيبر می

 پدرم يک هکه خانه رسيدم ، وی ھمرا  وقتی. سه موقعيت داشت روان شديمۀ ما که در کارتۀشان باھم نشستيم طرف خان

 را از "شاه زمان الکوزی"فت که منظوری گ به پدرم "سيد وحيد عبدهللا"پياله چای نوش جان کرد در ضمن صحبت 

کرد، و اضافه نمود که  را منظور ن"قاسم جان"يس صاحب دولت تقرر ئرفتم ، ولی بدبختانه رگيس صاحب دولت ئر

. رود ر پسر خانصاحب، پسر وزير صاحب در اين وزارت مقرر شود، پس فرق بين شاھی و جمھوريت از بين میگا

فت که از طرف من به پسر بازمحمد گيس صاحب دولت برايم ئھمچنان معين صاحب سياسی به پدرم عالوه نمود که ر

  . وی کار کنهکند ھمرا لک به قسم اجير کار میگخنيکم جن پسرم که در ت"ويس" هيد که برو ھمرائوگخان ب

حال مرحوم شھيد ه نانيکه تا بآافسوس به . فته باشمگمه را کم و يا زياد ر يک کلگيد ائباور نما! ان محترمگخوانند

  . شناخته اند را درست درک نکرده و ن"داوودخان"

  ادامه دارد

  

 


